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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

-Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi de respiraţie 

 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

-Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 
Exprimarea stilului interpretativ propriu, 
pornind de la alegerea, abordarea, construcţia 
şi studiul repertoriului/personajului până la 
susţinerea publică a creaţiei interpretative 
vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
disciplinelor muzicale1 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 

                                                           
1 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   

 
 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

 

 

8. Conținuturi 

Semestrul I 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Elemente de anatomia şi conversaţia, Metodele de predare se diversificǎ în 
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fiziologia aparatului 

fonator 
 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

2.Tipuri de respiratie 

Respiraţia corectă, costo-

diafragmală 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3.Impostarea sunetului 

Atacul sunetului 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

4. Rolul vocalelor, consoanelor, 

diftongului şi triftongului în 

cânt. Despărţirea în silabe a 

textului cântat. 

Idem Idem 

5.Rolul vocalelor, consoanelor, 

diftongului şi triftongului în 

cânt. Despărţirea în silabe a 

textului cântat. 

 Idem 

6.Elemente de tehnică vocală 

specifice perioadei preclasice 

Idem Idem 

7.Recitativul secco în perioada 

preclasică 

Idem Idem 

8.Recitativul acompaniat – 

caracteristici vocale şi stilistice 

în aria antică 

Idem Idem 

9.Aria antică – gen 

reprezentativ al vocalităţii culte 

Idem Idem 

10.-13Elemente de tehnică 

vocală specifice perioadei 

preclasice 

Idem Idem 

14. Liedul românesc. 

Prelucrarea de folclor 

Idem Idem 

 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

1. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

2. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

3. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

4. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

5. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

6. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 
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7. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

8. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

9. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

10. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

11. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

12. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

13. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

14. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

15. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

16. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

17. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  I Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere 

din nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia sau 

a mai multor lucrǎri 

din repertoriul de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru: 

1 studiu, o arie și un 

lied 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic 

şi expresiv a unei pǎrţi 

din repertoriul stabilit 

Verificare intermediară 30% 
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pentru un semestru 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 

 
 

 

 

 

Data completării     Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar  

                                         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU                   Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

     Semnătura directorului de departament  

                                          Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUÂUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 

FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

-Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi de respiraţie 

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 
Exprimarea stilului interpretativ propriu, 
pornind de la alegerea, abordarea, construcţia 
şi studiul repertoriului/personajului până la 
susţinerea publică a creaţiei interpretative 
vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
disciplinelor muzicale2 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 

                                                           
2 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

 

 

8. Conținuturi 

Semestrul II 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1. Ornamentaţia preclasică: 

apoggiatura, 

acciaccatura, grupetul, 

mordentul, trilul, 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, 

problematizarea, 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 
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ruladele, etc. 
 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

2.Legato, staccato, 

glissando, portamentul, etc. 
Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3. Interpretări de referinţă ale 

genului – aria antică italiană 
 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

4. Clasificarea vocilor (timbru, 
întindere vocală, ţesătură 
vocală, volum, amplitudine, 
penetranţă etc 

Idem Idem 

5. Vocalizele – necesitatea 

adaptării tehnicii vocale la 

particularităţile individuale 

anatomo-fiziologice şi 

temperamentale ale studentului 

Idem Idem 

6. Studiile tehnice – Vaccai, 

Concone 

Idem Idem 

7. Redarea textului literar – 

element de expresie artistică 

(articulaţie, pronunţie în diferite 

limbi: italiană, germană, 

franceză etc.) 

Idem Idem 

8-10 Abordarea vocală a 

liedului clasic (Haydn, Mozart, 

Beethoven) 

Idem Idem 

11. Mijloace stilistice specifice 

repertoriului de lied clasic 

Idem Idem 

10-14 Analiza retrospectivă a 

materialului studiat: aria antică, 

cântecul românesc cult şi liedul 

clasic 

Idem Idem 

 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

18. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

19. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

20. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

21. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

22. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

23. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 



  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUÂUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 

24. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

25. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

26. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

27. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

28. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

29. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

30. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

31. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

32. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

33. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

34. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  II Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de 

evaluare 

9.3. Pondere 

din nota 

finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri din 

repertoriul de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare tehnică 

şi stilistică a repertoriului 

stabilit pentru un 

semestru.Repertoriu de 

examen:1 studiu, 1 lied şi o 

arie 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din punct 

de vedere tehnic şi expresiv 

a unei pǎrţi din repertoriul 

Verificare 

intermediară 

30% 
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stabilit pentru un semestru 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 

 
 

 

 

 

Data completării     Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar  

                                         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU                   Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

          Semnătura directorului de departament  

                                       Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1.5 din care: 3.2 curs  0.5 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

-Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi de respiraţie 

-Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

-Studentul va dovedi în mod necesar pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 

Exprimarea stilului interpretativ propriu, 

pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului/personajului până la 

susţinerea publică a creaţiei interpretative 

vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
disciplinelor muzicale 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
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echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului interior, pe capacitatea 
de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

 

 

 Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

 

8. Conținuturi 

Semestrul III 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

2. Aria de operă/ oratoriu 

germană/ italiană în 

perioada baroc 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

2.Problematica vocală în 

creaţia barocă 
Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3.Instrumentalitatea vocală şi 

mijloacele tehnice folosite în 

interpretarea creaţiei baroce 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

4. Execuţia ornamentaţiei 
baroce 

Idem Idem 

5. Mijloace specifice în 
realizarea recitativului secco şi 
acompaniat în Baroc 

Idem Idem 
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6. Aria de operă în perioada 

Clasicismului 

Idem Idem 

7 Tipologia vocilor mozartiene Idem Idem 

8-10 Realizarea recitativului 

secco şi acompaniat în creaţia 

mozartiană 

Idem Idem 

11.Diferenţe stilistice între 

Baroc şi Clasicism 

Idem Idem 

12-13.Liedul românesc în prima 

jumătate a sec. XX (M. Jora, 

Gh. Dima, T. Ciortea etc.) 

Idem Idem 

14. Analizarea retrospectiv a 

materialului studiat: aria baroc, 

aria clasică şi liedul românesc 

Idem Idem 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

 

35. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

36. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

37. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

38. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

39. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

40. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

41. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

42. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

43. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

44. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

45. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

46. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

47. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

48. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

49. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

50. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

51. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 
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8.2 LABORATOR 

Semestrul  III Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia 

sau a mai multor 

lucrǎri din repertoriul 

de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Repertoriu obligatoriu: 

2 lieduri şi 2 arii 

 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic 

şi expresiv a unei pǎrţi 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare intermediară 30% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 
 

Prezentarea publică a unor lucrări muzicale (stiluri diferite), demonstrând acurateţe în folosirea tehnicii 

vocale, respectarea textului muzical şi expresivitate 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

           Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

    Semnătura directorului de departament  

                            Conf.univ.dr. Ortensia Miclea  
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  1.5 din care: 3.2 curs  0.5 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

 Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi vocalizele pentru încălzirea 

vocii înaintea fiecărei ore de curs. 

 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 

Exprimarea stilului interpretativ propriu, 

pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului/personajului până la 

susţinerea publică a creaţiei interpretative 

vocale 

Competențe transversale   

Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
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conţinuturilor specifice din programa 
disciplinelor muzicale3 
 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului interior, pe capacitatea 
de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

 

 

 Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

 

8. Conținuturi 

Semestrul IV 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

3. Creaţia de operă în 

perioada Romantismului 

timpuriu şi reprezentanţi 

de seamă 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, Creaţia de 

operă în perioada 

Romantismului timpuriu 

şi reprezentanţi de 

seamă problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

2-4 Aria de operă şi Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

                                                           
3 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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coordonatele vocale ale 

stilului Belcanto 
funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

5-6. Agilitate, flexibilitate şi 

omogenitate vocală – aspecte 

specifice belcanto-ului 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

7. Elemente estetico-tehnice ale 

stilului belcanto (melisme, 

appoggiaturi, tril, cadenţe etc.). 

Modalităţi de execuţie 

Idem Idem 

8. Cantilena în aria belcanto Idem Idem 

9-10. Aria de bravură în 

perioada Romantismului 

Idem Idem 

11-12 Miniatura vocală în 

Romantism. Liedul german 

(Schubert, Schumann, Brahms 

Idem Idem 

13. Complementaritatea între 

text şi muzică, între voce şi 

acompaniament în creaţia 

romantică de lied 

Idem Idem 

14. Interpretări de referinţă ale 

liedului german, analize 

comparate 

Idem Idem 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

 

52. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

53. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

54. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

55. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

56. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

57. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

58. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

59. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

60. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

61. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

62. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

63. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 
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64. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

65. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

66. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

67. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

68. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 

 

 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  IV Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia 

sau a mai multor 

lucrǎri din repertoriul 

de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Repertoriu obligatoriu: 

2 lieduri şi 2 arii 

 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic 

şi expresiv a unei pǎrţi 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare intermediară 30% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 
 

Prezentarea publică a unor lucrări muzicale (stiluri diferite), demonstrând acurateţe în folosirea tehnicii 
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vocale, respectarea textului muzical şi expresivitate 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

           Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

    Semnătura directorului de departament  

                           Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi vocalizele pentru încălzirea 

vocii înaintea fiecărei ore de curs. 

 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

 

Studentul va dovedi în mod necesar că pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 

Exprimarea stilului interpretativ propriu, 

pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului/personajului până la 

susţinerea publică a creaţiei interpretative 

vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
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disciplinelor muzicale4 
 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului interior, pe capacitatea 

de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare.  

-Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în interpretare, în strânsă 
relaţie cu dezvoltarea unei tehnici vocale superioare. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  

-Sistematizarea şi perfecţionarea elementelor de expresie şi interpretative. 

-Făurirea imaginilor muzicale prin activitatea intelectului şi a auzului 

Cultivarea simţului formei muzicale în interpretare 

 

  

 

8. Conținuturi 

Semestrul V 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

4. Semantica scriiturii 

vocale romantice 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, Creaţia de 

operă în perioada 

Romantismului timpuriu 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

                                                           
4 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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şi reprezentanţi de 

seamă problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

2. Consideraţii estetice şi 

caracteristici stilistice în 

interpretarea repertoriului 

romantic de operă 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3. Caracteristici dinamice ale 

vocii în creaţia romantică 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

4-5 Recitativul acompaniat în 

stilul romantic 

Idem Idem 

6-7. Realizarea tehnică şi 

expresivă a ariei romantice 
Idem Idem 

7-8. Stretta – element de 

virtuozitate vocală 

Idem Idem 

9-10 Cadenţa vocală romantică 

între agilitate şi expresie 

Idem Idem 

11. Raportul cuvânt – sunet 

vocal în redarea emoţiei în 

creaţia romantică 

Idem Idem 

11-14. Analiza retrospectivă a 

creaţiei de operă în Romantism 

Idem Idem 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

 

69. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

70. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

71. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

72. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

73. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

74. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

75. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

76. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

77. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

78. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

79. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 
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dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

80. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

81. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

82. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

83. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

84. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

85. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 

 

 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  V Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia 

sau a mai multor 

lucrǎri din repertoriul 

de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Repertoriu obligatoriu: 

2 lieduri şi 2 arii 

 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic 

şi expresiv a unei pǎrţi 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare intermediară 30% 
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9.6. Standard minim de performanță 
 

Prezentarea publică a unor lucrări muzicale (stiluri diferite), demonstrând acurateţe în folosirea tehnicii vocale, respectarea textului muzical şi expresivitate 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

           Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

    Semnătura directorului de departament  

                           Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 
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/FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii III 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi vocalizele pentru încălzirea 

vocii înaintea fiecărei ore de curs. 

 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

 

Studentul va dovedi în mod necesar că pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 

Exprimarea stilului interpretativ propriu, 

pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului/personajului până la 

susţinerea publică a creaţiei interpretative 

vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
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disciplinelor muzicale5 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
echipă multidisciplinară  pe diverse paliere ierahice   

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului interior, pe capacitatea 

de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare.  

-Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în interpretare, în strânsă 
relaţie cu dezvoltarea unei tehnici vocale superioare. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  

-Sistematizarea şi perfecţionarea elementelor de expresie şi interpretative. 

-Făurirea imaginilor muzicale prin activitatea intelectului şi a auzului 

       -Cultivarea simţului formei muzicale în interpretare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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8. Conținuturi 

Semestrul VI 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

5. Modulaţia armonică 

romantică şi corelarea ei 

cu expresia vocală 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi autoobservaţia, 

exerciţiul, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

2.Echilibrul în formarea unei 

concepţii interpretative 

originale în raport cu 

exigenţele partiturii şi ale 

compozitorului 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3-5 Adecvarea repertoriului la 

posibilităţile vocale şi tehnice 

ale studentului 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

6-7 Importanţa cunoaşterii 

dramaturgiei operei pentru 

realizarea interpretativă a 

personajului în aria studiată 

Idem Idem 

8-9 G. Rossini, V. Bellini, G. 

Donizetti – reprezentanţi de 

seamă ai belcanto-ului 

Idem Idem 

10 Caracteristicile vocilor 

verdiene 

Idem Idem 

11-12 Tipuri de voce şi tehnica 

specifică în repertoriul verdian 

de operă 

Idem Idem 

13. Tipuri de voce şi tehnica 

specifică în repertoriul 

wagnerian de operă 

Idem Idem 

14.Audiţia şi analiza comparată 

a ariilor în interpretări de 

referință 

Idem Idem 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

 

86. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

87. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 



  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUÂUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 

Bucureşti, 2001 

88. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

89. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

90. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

91. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

92. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

93. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

94. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

95. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

96. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

97. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

98. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

99. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

100. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, 

Timişoara, 2009 

101. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1983 

102. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 

 

 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  VI Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia 

sau a mai multor 

lucrǎri din repertoriul 

      Recital 20% 
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de gen 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Repertoriu obligatoriu: 

2 lieduri şi 2 arii 

 

     Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic 

şi expresiv a unei pǎrţi 

din repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

   Verificare intermediară 30% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 
 

Prezentarea publică a unor lucrări muzicale (stiluri diferite), demonstrând acurateţe în folosirea tehnicii 

vocale, respectarea textului muzical şi expresivitate 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar  

           Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU         Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

    Semnătura directorului de departament  

                           Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii IV 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  
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5. Condiții (acolo unde e cazul) 

5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

 

-Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi vocalizele pentru încălzirea 

vocii înaintea fiecărei ore de curs. 

-Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 
 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

-Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi are obligaţia descifrării lor în 

prealabil.  

-Studentul va dovedi în mod necesar că pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 
Exprimarea stilului interpretativ propriu, 
pornind de la alegerea, abordarea, construcţia 
şi studiul repertoriului/personajului până la 
susţinerea publică a creaţiei interpretative 
vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
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coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 
disciplinelor muzicale6 
 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
echipă multidisciplinară  pe diverse paliere 
ierahice   

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

                                                           
6 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

1.Repere ale vocalităţii 

romantice specifice Şcolilor 

naţionale 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi autoobservaţia, 

exerciţiul, explicaţia, 

problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

 

2.Aria de operă în creaţia 

compozitorilor ruşi 

IDEM  

3.Tipologia vocală în opera 

romantică rusă: timbrul, 

intensitate, volum 

IDEM  

4.Elemente de dinamică a 

vocalităţii în creaţia Şcolii 

naţionale ruse 

IDEM  

5.Relaţia dramaturgie - 

vocalitate 

IDEM  

6.Aria de operă în creaţia 

compozitorilor cehi 

IDEM  

7.Repere tehnice şi expresive în 

interpretarea ariilor 

IDEM  

8.Zone de interferenţă în creaţia 

de operă a Şcolilor naţionale 

IDEM  

9.Atitudine vocal-scenică a 

interpretului în creaţia de operă 

a şcolilor naţionale 

IDEM  

10.Elemente stilistice şi ale 

vocalităţii specifice ariei de 

operă franceze de la sfârşitul 

sec. XIX 

IDEM  

11.Aria de operă în creaţia 

compozitorilor J. Massenet, Ch. 

Gounod, J. Offenbach, G. 

Meyerbeer, C. Saint-Saens 

IDEM  

12.Caracteristici ale textului 

poetic în limba franceză 

IDEM  
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13.Specificitatea articulaţiei 

prozodice în opera franceză 

IDEM  

14.Analiza retrospectivă a 

materialului studiat: creaţia de 

operă în perioada 

Romantismului – opera italiană, 

germană, franceză şi şcolile 

naţionale ale sec. XIX 

IDEM  

 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

1. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

2. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală Românească, 

Bucureşti, 2001 

3. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

4. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. Junimea, Iaşi, 

2006 

5. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

6. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere în 

analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

7. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura Eubeea, 

Timişoara, 2009 

8. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

9. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, Bucureşti, 

1972 

10. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

11. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto completo 

dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda Editore, 

Torino, 2001 

12. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

13. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 

14. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

15. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, Timişoara, 

2009 

16. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1983 

17. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 

18. Secăreanu, Nicolae, Cântăreţul artist... însemnări, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor 

din R.S.R., Bucureşti, 1965 

19. Stan-Slusar, Ana, Metodica predării cântului, Universitatea de Vest din Timişoara, 1999 

 
 

Semestrul  VII Metode de predare Observații 
LABORATOR   
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Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

Conversaţia, demonstraţia, 

observaţia şi autoobservaţia, 

exerciţiul, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 

evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru:2 

lieduri și 2 arii 

Examen 50% 

 Creativitate şi 

personalitate în 

interpretarea uneia 

sau a mai multor 

lucrǎri din 

repertoriul de gen 

Recital 20% 

    

9.5. Seminar/laborator Acurateţe tehnicǎ, 

fidelitate în redarea 

partiturii şi gradul de 

dificultate a 

repertoriului abordat 

Audiții interne 10% 

 Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere 

tehnic şi expresiv a 

unei pǎrţi din 

repertoriul stabilit 

pentru un semestru 

Verificare de parcurs 20% 

    

9.6. Standard minim de performanță 

 
 

 

 

 

Data completării       Semnătura titularului de curs           Semnătura titularului de seminar  

                            Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU                          Conf.univ.dr.Dana-Sorina CHIFU 

 

 

 

       

                                Semnătura directorului de departament  

                                       Conf.univ.dr. Ortensia Miclea 
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FIȘA DISCIPLINEI  

 
  

 

1. Date despre program  

1.1. Instituția de învățământ superior  UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2. Facultatea MUZICĂ ȘI TEATRU 

1.3. Departamentul MUZICĂ ȘI ACTORIE 

1.4. Domeniul de studii MUZICĂ 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii / calificarea INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei CANTO 

2.2. Titularul activităților de curs CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.3. Titularul activităților de seminar  CONF. UNIV. DR. DANA SORINA CHIFU 

2.4. Anul de studii IV 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1. Număr de ore pe săptămână  2 din care: 3.2 curs  1 3.3. seminar/laborator  1 

3.4. Total ore din planul de învățământ  28 din care: 3.5 curs 14 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp*                         ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  70 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 70 

Examinări 3 

Tutorat  7 

Examinări  

Alte activități (AUDIȚII,SPECTACOLE, CONCERTE, CONCURSURI) 10 

3.7. Total ore studiu individual  188 

3.8. Total ore pe semestru 216 

3.9. Număr de credite 8 

4. Precondiții (acolo unde e cazul) 

4.1.  

de 

curricul

um 

 

 

4.2.  

de 

compete

nțe  

- cunoaşterea noţiunilor tehnice elementare, legate de respiraţie, emisie, susţinerea vocii şi aplicarea 

acestora pe un repertoriu de dificultate medie, adecvat vocii şi vârstei 

- pronunţie corectă a textului poetic   
 

 

 

 

 

 

5. Condiții (acolo unde e cazul) 
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5.1. 

 de desfășurarea a 

cursului 

Studentul are obligaţia de a face exerciţiile tehnice şi vocalizele pentru încălzirea 

vocii înaintea fiecărei ore de curs. 

 

5.2.  

de desfășurare a 

seminarului/laboratorului  

Studentul va avea asupra sa partiturile necesare şi va dovedi cunoaşterea textului 

muzical, la un nivel suficient pentru a permite desfăşurarea cursului 

 

Studentul va dovedi în mod necesar că pregătirea tehnico-expresivă realizată prin 

orele de studiu individual. 

 

6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale Realizarea unei corelaţii corecte între textul 
muzical şi configuraţia sonoră (cu un grad 
ridicat de dificultate în cazul celor destinate 
vocii), pe baza abilităţilor auditive şi de scris-
citit muzical dobândite (inclusiv auzul muzical 
interior 
Analiza şi interpretarea unei selecţii 
reprezentative din repertoriul 
solistic/cameral/vocal-simfonic destinat vocii 
respective, utilizând capacităţile vocale 
tehnico-interpretative necesare şi integrând 
cunoştinţele şi abilităţile specific muzicale 
dobândite 
 
Utilizarea capacităţilor auditive, vocale, 
lingvistice, kinestezice şi expresive necesare 
reprezentării muzical-teatrale - specifice 
spectacolului liric -, vizând integrarea în 
ansamblul muzical (teatru muzical), integrarea 
în dramaturgia lucrării, relaţionarea cu 
celelalte personaje, mişcarea scenică etc. 
 

Exprimarea stilului interpretativ propriu, 

pornind de la alegerea, abordarea, construcţia şi 

studiul repertoriului/personajului până la 

susţinerea publică a creaţiei interpretative 

vocale 

Competențe transversale  Proiectarea, organizarea, desfăşurarea, 
coordonarea şi evaluarea unui eveniment 
artistic/unei unităţi de învăţare, inclusiv a 
conţinuturilor specifice din programa 



  

 

 

..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE  –   UNIVERSITATEA DE VEST  DIN TIMIȘOARA.I 

FACULTATEA DE MUÂUZICĂ ȘI TEATRU. 
 

 

disciplinelor muzicale7 
Aplicarea tehnicilor de muncă  eficientă într-o 
echipă multidisciplinară  pe diverse paliere ierahice   

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  

7.1. 

Obiectivul 

general al 

disciplinei 

. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Formarea  unei gândiri muzicale complexe, bazată pe dezvoltarea auzului interior, pe capacitatea 

de analiză şi de sinteză, precum şi pe realizarea unor conexiuni interdisciplinare.  

-Aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru redarea diferitelor stiluri în interpretare, în strânsă 
relaţie cu dezvoltarea unei tehnici vocale superioare. 

7.2. 

Obiectivele 

specifice  

 

Exprimarea artistică prin intermediul vocii, cu respectarea caracteristicilor definitorii 

fiecărei perioade stilistice 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  

-Sistematizarea şi perfecţionarea elementelor de expresie şi interpretative. 

-Făurirea imaginilor muzicale prin activitatea intelectului şi a auzului 

       -Cultivarea simţului formei muzicale în interpretare 

 

 

8. Conținuturi 

Semestrul VIII 

8.1. Curs Metode de predare Observații 

6. Vocalitatea veristă – 

rezultantă a evoluţiei 

dramei muzicale 

conversaţia, 

demonstraţia, observaţia 

şi explicaţia, Creaţia de 

operă în perioada 

Romantismului timpuriu 

şi reprezentanţi de 

seamă problematizarea, 

algoritmizarea, jocul de 

rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

                                                           
7 Diferenţiate conform programului de studii absolvit. 
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2.Tipologia vocilor veriste Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

3. Aria de operă în creaţia 

pucciniană 

Idem Metodele de predare se diversificǎ în 

funcţie de nivelul de pregǎtire şi 

cunoştinţele asimilate de fiecare student 

4. Parlando-ul puccinian Idem Idem 

5. Elemente tehnice şi expresive 

ale vocalităţii în creaţia veristă 

(P. Mascagni, R. Leoncavallo, 

A. Ponchielli, F. Cilea, U. 

Giordano) 

Idem Idem 

6 Arhetipuri vocale în creaţia de 

operă a sec. XX-XXI 

Idem Idem 

7 Realizarea discursului vocal 

în creaţia de operă 

contemporană 

Idem Idem 

8. Abordarea vocal-

interpretativă a rolului de operă 

Idem Idem 

9 . Rolul de operă în perspectiva 

realizării licenţei 

Idem Idem 

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ: 

 

103. Arbore, A.I., Interpretul teatrului liric, (Gânduri asupra actorului-cântăreţ), Ed. 

Muzicală, Bucureşti, 1983 

104. Bogdan, Constantin I., Foniatrie clinică- vol. I, Vocea, Ed. Viaţa Medicală 

Românească, Bucureşti, 2001 

105. Burlui, Ada, Introducere în arta cântului, Ed, Apollonia, Iaşi ,1996 

106. Burlui, Ada, Concepte interpretative în muzica vocală a secolului XX, Ed. 

Junimea, Iaşi, 2006 

107. Cegolea, Gabriella, Vox Mentix, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1995 

108. Chifu, Dana-Sorina, Libretul operei Nunta Lui Figaro De W.A.Mozart – Repere 

în analiza interpretativă - Editura Eubeea, Timişoara 2009 

109. Chifu, Dana-Sorina, Prolegomene în abordarea repertorială - Curs – Editura 

Eubeea, Timişoara, 2009 

110. Cristescu, Octav, Cântul, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1963 

111. Dr. Dorizo, Alexandru, Vocea-mecanisme, afecţiuni, corelaţii, Ed. Medicală, 

Bucureşti, 1972 

112. Duţescu, Mircea, Voci mari, voci bizare, Ed. Protel, Bucureşti, 2002 

113. Garcia, Manuel, Traite complet de l’art du chant en deux parties, Tratatto 

completo dell’arte del canto in due parti, a cura di Stefano Ginevra, Giancarlo Zedda 

Editore, Torino, 2001 

114. Gâscă, Nicolae, Interpretarea muzicii corale, Ed. Junimea, Iaşi, 2004 

115. Husson, Raol, Vocea cântată, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1968 
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116. Key, Pierre V.R. (în colaborare cu Bruno Zirato), Caruso, Ed. Muzicală a Uniunii 

Compozitorilor din R.S.R., Bucureşti, 1966 

117. Manyov, Marius, Ştiinţă şi pragmatism în arta muzicii vocale, Ed. Marineasa, 

Timişoara, 2009 

118. Marinescu, Emil, Portrete şi siluete din lumea operei, Ed. Muzicală, Bucureşti, 

1983 

119. Piso, Jon, Cibernetica fonaţiei în canto, Ed. Muzicală , Bucureşti, 2000 

 

 
8.2 LABORATOR 

Semestrul  VIII Metode de predare Observații 

Aprofundarea deprinderilor de 

tehnică vocală şi interpretative, 

aplicarea acestora în exerciţiile 

cu caracter tehnic şi în 

repertoriul studiat 

conversaţia,exemplificarea, 

observaţia şi, explicaţia, 

problematizarea, algoritmizarea, 

jocul de rol, audiţia şi audiţia 

comparată 

Procedee diversificate, conform 

gradului de performanţǎ 

manifestat de fiecare student 

   

   
   
 

 

9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de evaluare 9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 

nota finală 

9.4. Curs  Interpretarea uneia sau a 

mai multor lucrǎri din 

repertoriul de gen 

Recital 20% 

 Nivelul de realizare 

tehnică şi stilistică a 

repertoriului stabilit 

pentru un semestru 

Repertoriu obligatoriu: 2 

lieduri şi 2 arii 

 

Examen 50% 

    

9.5. Seminar/laborator Însuşirea corectǎ din 

punct de vedere tehnic şi 

expresiv a unei pǎrţi din 

repertoriul stabilit pentru 

un semestru 

Verificare intermediară 30% 

    

    

9.6. Standard minim de performanță 
 

Prezentarea publică a unor lucrări muzicale (stiluri diferite), demonstrând acurateţe în folosirea tehnicii 

vocale, respectarea textului muzical şi expresivitate 
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